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Aprilsnar fra Carlsberg. Tuborg is skulle være det nye sort. 

 
 

Månedens Citat: En person der aldrig har lavet fejl, har aldrig 

prøvet noget nyt. 

Albert Einstein (født 1879) 

Liljen 

http://da.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lolland – Falster Distrikt 2017 - 2018 
   

DGM:   

Victor Birch-Pedersen Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo victorbirch@mkpost.dk 

  Mobil: 21 97 36 22 

DGK:   

Kjeld Mikkelsen Møllebakken 2, 4850 Stubbekøbing kjeldmik@post7.tele.dk 

  Mobil: 21 77 77 11 

DGS:   

Vibeke Christiansen Birkevænget 21, 4930 Maribo vibekeogcarl@gmail.com 

  Mobil: 61 70 28 57 

DIS:   

Solveig Garsdal Birkehegnet 27, 4750 Stubbekøbing solveig@joyzer.dk 

  Mobil: 41 58 72 47 

DUS:   

Vakant   

Webredaktør:   

Espen Buch Kristensen Orenæsvej 31, 4700 Næstved webredaktoer@sctgeorg-lf.dk 

  Mobil: 26 19 93 18 

   
 
 
 

2017: Mødedatoer: 
9. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: Maribo. 
6. september. 
25. oktober.  

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 1. Nykøbing F. 
Fellowshipday. 

 
2018:  

18. januar. Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: Sakskøbing. 
8. maj. Distriktsgildeting. Arrangør: 2. Nykøbing. 
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Der indkaldes til Distriktsgildeting den 9. maj 2017 kl. 19.00. 

Sted: Ulvehytten, Spejdervænget, 4930 Maribo. 

Indkomne forslag skal være Distriktsgildeledelsen i hænde senest den 11. april 2017. 

Dagsorden for Gildetinget offentliggøres i Liljen for maj måned. 

Dagsorden, distriktets reviderede regnskab, budget for det kommende år og eventuelle  

indkomne forslag fremsendes til Gildeledelsesmedlemmer inden den 25. april 2017. 

Gildeledelsesmedlemmer, GM, GK og GS, skal melde fra til Gildetinget. 

Det forventes, at alle Gildeledelsesmedlemmer deltager. 

Øvrige Gildebrødre, som ønsker at deltage, skal melde til. 

Til- og framelding senest den 2. Maj 2017 til DGK Kjeld Mikkelsen 

mail kjeldmik@post7.tele.dk 

 

Distriktsgildeledelsen. 

 

Kristi Himmelfartsdag i uge 21, torsdag, den 25. maj 2017 

De grønne pigespejdere holder altid mønstring Kristi Himmelfartsdag. 

Lederne for Kristianssæde grønne pigespejdere er altid boblende fulde af ideer og energi til at 

arrangere spejderløb i den forbindelse. 

De synes også det vil være fint, hvis mere end en gruppe kan få glæde af deres initiativ. Derfor går 

der invitationer ud til alle korps og grupper på Lolland, Falster og Sydsjælland. 

Der plejer at komme rigtig mange. – I år er de ved at komme lidt i klemme med at finde folk til at 

besætte posterne! 

Derfor denne hilsen for at spørge, om der skulle være gildebrødre, der kan deltage som poster?! 

Det er især torsdag formiddag, det kniber med mandskab. 

Man møder til postinstruktion på Kristianssædecenteret kl.9 til postinstruktion. 

Løbet slutter med premieoverrækkelser  kl. ca 15. 

Der er forplejning til posterne, når de har afleveret det udleverede materiale og pointskemaer.   

Tilmelding til Mette Rasmussen tlf.   50 92 69 09 eller spejder_mette@hotmail. 

Mange hilsener 

Birgit Thisted 

mailto:kjeldmik@post7.tele.dk
https://mail8.yousee.dk/compose.cgi?to=spejder_mette@hotmail
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Naturgruppe program 2017. 

 
Den 23.4.2017 

 

Vi står for løbet til spejdernes Sct. Georgsdag. 

Vi mødes ved spejderhuset på Birkevej kl. 9.15. 

Posterne fordeles mellem kl. 9.15 og 10.00. Selve løbet foregår kl. 10.15 – 11.15. 
 

 

Den 6.5.2017 
 

Vi deltager i Knækkerygmarchen. 
 

Vi mødes på P-pladsen ved Fuglsang Kunstmuseum kl. 9.00, så vi sammen kan købe billet og tage med 

bussen. 

Giv lyd fra dig, hvis du har lyst at deltage, så vi kan komme med samme bus. 

Husk godt fodtøj og mad/drikkevarer – turen er ca. 10 km. 

Ansvarlig for arr: Anne-Birthe, tlf. 21287868. 
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Den 20.5.2017 
 

Vi mødes kl. 15.00 ved Roden Skov ved Vantore. Følg 

Skovstræde fra Nysted helt op til skoven. 

Vi udforsker skoven, der centralt har en cirkelrund åben plads, 

hvorfra der går der strækker sig otte stier i stjerneform. Den 

såkaldte parforcestjerne har muligvis været brugt til 

parforcejagt og ifølge pålidelig kilde har der været planlagt at 

bygge et jagtslot i midten. Husk kaffekurven. 
 

Ansvarlig for arr: Annette Brylle, tlf. 41183132 
 
 
 

Den 11.6.2017 
 

Vi skal besøge området ved Godset Frederiksdal og udforske strandområdet. 

Vi mødes hos Annette og Leif på Maribovej kl. 10.00. 

Vi arr. fællestransport derfra. Husk madpakken og drikkevarer. 

Ansvarlig for arr: Annette Brylle, tlf. 41183132 

 
 

Den 19.8.2017 
 

Turen går til Gedser, Sydstenen og Ringmærkningsstationen. 
 

Gerner melder tilbage vedr. mødested og tidspunkt. 

Ansvarlig for arr: Gerne Poulsen, tlf. 24443867 

 
 
 
 

September 2017 
 

Naturgruppen har ingen planlagte ture i september, da det er en travl gilde måned. 
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Oktober 2017. 
 

Vi planlægger at deltage i en svampetur, hvor der er naturvejleder med. 

Vi holder godt øje med udbudte ture og planlægger ud fra dette. 

 
 
 
 

Den 18.11.2017 
 

Vi samler naturting til julens dekorationer i Corselitze skov. 
 

Vi mødes på P-pladsen ved indgangen til skoven på Bringserevej kl.10.30. Husk kaffe. 
 

Hvis I ikke kan finde vej, kan vi mødes på Hans Egedesvej 1, Stubbekøbing kl. 10.00 og følges ad. 

Efter skovturen er der frokost og hyggeligt samvær hos Anne-Birthe og Jens. 

Ansvarlig for arr: Anne-Birthe, tlf. 21287868. ( tilmelding nødvendig pga. af frokost) 
 

 
 

Den 23.1.2018. 
 

Planlægningsmøde – program 2018. ( Kun for Naturgruppens medlemmer) 
 

Vi mødes hos Michael, Vestevang nr. 12 kl. 19.00 
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8 

 

Maribo 
www.sct-georg.dk/maribo  

 
 
 

 
 
 
 
 

Lokalredaktør 
Kåre Christiansen 

25101937 – krc@postkasse.net 
 

Deadline: Den 20. i måneden før 
 

 

 

 
 

 

April 
 

25. Sct. Georgs Gildehal 

 

Maj 
 

5.-7. Forårstur 

19. Nattergaletur 

 

 

Fødselsdage  

 

 
 

 

Den 22.marts fyldte Helle Pedersen 70 år.

   

Gildet ønsker hjertelig tillykke 

 
 

 

 

 

 

 

Mindeord over Greti Hansen 

 

Knapt 1 år efter sin mand Jørgen Hansen´s 

død afgik Greti selv ved døden søndag den 

26. februar 2017 i en alder af 80 – næsten 

81 år. 

 

Greti var i lange perioder plaget af syg-

domme og mange smerter. Trods det var 

hun altid glad, og havde en frisk bemærk-

ning til alle. Hun elskede mennesker om-

kring sig – specielt børn, svigerbørn, børne-

børn og oldebørn. 

 

For ca. 1 måned siden blev Greti indlagt på 

Nykøbing sygehus med meget stærke smer-

ter, hvor hun bl.a. sagde: Jeg kommer ikke 

hjem mere! – Det viste sig da også, at hun 

var alvorligt syg og døde her sidst i februar. 

 

Greti var barnefødt i Maribo og var en 

rigtig maribonit; kendte alle og alle kendte 

Greti. Da Åparken i sin tid stod færdig, 

flyttede hun og hendes mand ind i nr. 8 på 

2. sal og der boede de lige siden. 

 

Greti skulle jo selvfølgelig – ligesom andre 

unge dengang – have en læreplads, og det 

blev hos frisørmester Kjeld Petersen, som 

havde forretning i Jernbanegade. Her skulle 

hun også lære at barbere folk, så man kan 

vel godt sige, at hun som ung har taget 

mangt et mandfolk ved næsen. 

 

Greti var ligeledes kendt for sine ture rundt 

i byen med sin blok under armen, for at 

tegne huse og landskaber. Hun var også 

flittig med saks og papir. I mange hjem i 

Maribo hænger de smukke tegninger og 

papirklip udgået fra hendes hånd.  

 

Man må heller ikke glemme hendes flid 

med at strikke tæpper, strømper og trøjer  

til forskellige foreninger, bl.a. Røde Kors. 

 

Greti var i over 40 år gildebror i Sct. 

Georgs Gildet i Maribo, hvor hun var et 

elsket og skattet medlem. Med hendes 

meget kunstneriske evner var det naturligt  

http://www.sct-georg.dk/maribo
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for hende at producere papirklip, strikvarer 

med videre til vores julebasarer, som blev 

afholdt i Qvades gård. Greti svigtede nødig 

et arrangement eller en gildehal, og hun 

gjorde sig nyttig der, hvor hun bedst kunne. 

 

Greti vil altid stå for os, som et lysende 

eksempel på en ægte gildebror. 

 

Vore tanker og vor dybeste medfølelse går 

til de efterladte og vi udtaler hermed et: 

Æret være Greti’s minde. 

 

På vegne af Sct. Georgs Gildet i Maribo 

Knud Meyer 

 

 

Gildeting den 16. marts 
 

Kort orientering fra gildetinget den 16. 

marts. Der kommer selvfølgelig et udfør-

ligt referat senere, men her et par bemærk-

ninger.  

 

Flot fremmøde - 29 gildebrødre deltog. 

Hyggelig start som altid med god mad - 

gule ærter efterfulgt af hjemmebagte 

pandekager.  

 

På foranledning af oplæg fra Elfi, som var 

medsendt indkaldelsen, blev der på gilde-

tinget genetableret et Internationalt Laug. 

Da dette laug ikke står på nuværende laugs-

oversigt, kan interesserede gildebrødre 

melde sig til Gutte. Lauget tænkes på 

ugentlige møder at hjælpe flygtninge med 

det danske sprog, helt på hverdagsniveau. 

Lauget starter først op efter sommerferien.  

 

Endvidere har Birgit Thisted efterlyst gilde-

brødre, der kunne have lyst til at stå på en 

post ved Brandstrupspejdernes arrangement 

Kristi Himmelfartsdag den 25.maj. Sæt X i 

kalenderen. Nærmere herom i majnumme-

ret af Liljen. 

 

Med gildehilsen 

Gutte 

 

Sct. Georgs Gildehal 

den 25. april 2017 
 

  
 

Hermed har Julebazar- og Naturlaugene 

fornøjelsen af at invitere til  Sct. Georgs 

Gildehal den 25. april 2017 kl. 18.30 i 

Sognets Hus.  
 

Efter gildehallen med oplæsning af årets 

Sct. Georgs budskab følger et spændende 

foredrag af Jørgen Kryger om sin pilgrims-

tur på Caminoen i Spanien.  
 

            
 

Inspireret af temaet vil menuen bestå af 

tapas efterfulgt af kaffe og kage. Pris ca. kr. 

110. Drikkevarer kan som altid tilkøbes. 

 

Vi ser frem til at se rigtig mange gilde-

brødre med ledsagere, men selve gilde-

hallen vil denne gang være en lukket 

gildehal.  

  

Tilmelding senest den 15. april 2017 til 

Vibeke Christiansen. 

 

Med gildehilsen 

Julebazar- og Naturlaugene 
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 Grønlangkål og herregårdsfruer 
 

En lørdag sidst i februar samledes hen ved 

40 gildebrødre og ledsagere i Ulvehytten til 

dette års såkaldte februar-arrangement. 

Efter at være blive budt velkommen place-

redes vi delvist tilfældigt omkring de 3 flot 

pyntede borde.  

 

      
 

Først et par stykker med sild, og derefter til 

dagens kulinariske scoop, som var grøn-

langkål med brune kartofler og 3 slags kød, 

der jo er den eneste rigtige måde at servere 

grønkål på . Alt sammen hjemmelavet af 

de bedste råvarer. De tilhørende drikkevarer 

var også de helt rigtige.  

 

            
 

Som altid i dette gilde gik snakken lystigt, 

og tiden fløj. Et par snapsesange undervejs 

blev det også til. 

 

Eftermiddagens kulturelle indslag var lagt i 

hænderne på Marie Louise Friderichsen, 

som meget levende og veloplagt fortalte om 

både kendte og ukendte sider af herregårds-

fruer på Lolland igennem 400 år. Meget 

spændende historier, som vi her, afbrudt  

af en kop kaffe, fik nogle smagsprøver på.  

 

 

     
 

Så meget mad og så mange historier er det 

svært at presse ind på 3 timer, så vi var nødt 

til at gå noget over tiden, hvilket dog ingen 

vist havde noget imod.  

 

Tak til Kulturelt laug for endnu et minderigt 

og vel gennemført kulturelt arrangement. 

 

Med gildehilsen 

Kåre 
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster 

Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800, Tlf. 23 30 93 43 Mail: osscout@gmal 

  

 

Sct. Georgs aften, 
Tirsdag den 25. april kl. 18.30 i Systofte, 

hos Beate og Leif, vi glæder os til at komme!  
Der vil blive budt på et let traktement. 

 
Tilmelding til Beate Olsen på tlf. 26 67 65 06 - senest den 21. april, 

Vi møder selvfølgelig også talstærkt op til Sct. Georgs aften. 
Vi aftaler evt. afhentning. 

 

*********************************** 

 

Gule ærter og gildeting:  
Gildemesteren bød velkommen til gildetinget her i vores 75. jubilæumsår, som 

vi markere ved at overdrage "Amagerhuset" med tilhørende jorde til spejderne i 
foreningen Ovstrup SpejderCenter. 
Derefter tak til Dorte for nogle rigtige gode ærter og tilbehør! 

Fra Gildetinget kan berettes at vi har gennemført det vi har sat os for med et 
hæderligt fremmøde, regnskabet så fornuftigt ud og det nuværende kontingent 

blev fastholdt. Alle valg var genvalg. Leif Olsen, som er vores repræsentant i 
distriktets arrangement udvalg, meddelte at, Distriktet vil afholde en 
friluftsgildehal i uge 24, herom senere  i Liljen. Ole S. deltage i BUS møderne, 

hvor vi har lidt føling med spejdergrupperne i området og orienterer om gildets 
arbejde bl.a. spejdercenteret. 
Spejderfondens, regnskab blev godkendt af gildetinget. Lasse Warberg ophører 

som kasserer i fonden, tak til Lasse for et mangeårigt godt og omfangsrigt 
arbejde i fonden!  Beate Olsen indtræder som ny kassemester i fonden. 

Vedrørende overdragelsen af ejendommen i Sørup var det endelige skøde endnu 
ikke godkendt, hvilket i skrivende stund er gået i orden, dermed er 

ejendommen endelig overdraget til Ovstrup Spejdercenter, med virkning fra 1. 
januar 2017, til videre drift og udvikling med det gode formål ejendommen i 
tidernes morgen blev anskaffet til! 

Bo og Ole deltog i den første ordinære generalforsamling i foreningen Ovstrup 
SpejderCenter, hvor det kunne konstateres at medlemstallet nu er på 11 
grupper, som hver har indbetalt 2000 kr. og dermed er medejere af centeret, 

heri har vi en andel og Bo som medlem af bestyrelsen. 
Planerne er store, men tages med små skridt, der søges nu fonde således at 

den ydre skal med tag og vinduer fornyes, derefter toiletbygningen som 
servicecenter, selve huset beholder navnet "Amagerhuset". 

 

I følge dirigent Espen, var der god ro og orden under hele tinget!                                                                 

O.S. 

  

”Amagerhuset” i Sørup på Falster, 
Se mere ved at google "Ovstrup Spejdercenter" 
       Gildeliv er også friluftsliv!      
 

KALENDER, april 2017: 

Tirsdag d. 25. april: Sct. Georgs Gildehal. Bemærk dag og sted! 

Torsdag d. 8. juni: Aftentur ud i det blå! 



 

12 
 

2. Nykøbing F. Gilde 
2-nyk-f-gilde.weebly.com  

 

  

 
 

 

 

Referat fra gildeting den 16. marts 2017 
 

Vi begyndte som sædvanlig med spisning, 

hvor vi fik dejlige tærter fra Middelalder-

centret. 

Derefter gik vi over til gildetinget, som for-

løb stille og roligt uden den store debat. 

Alle valg var genvalg. Kontingentet forblev 

uændret.  

Det blev bestemt at omkostningerne til de 

enkelte møder skulle dække de reelle om-

kostninger. 

Birthe Rasmussen - 2. Sct. Georges gilde 

Nykøbing F.    

 

Afbud meldes t i l  GK Solveig Garsdal   41 58 72 47 el ler Mail:  solveig@joyzer.dk    
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B . 

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 20. i måneden før. 

Sct. Georgs Gildehal onsdag den 19. april  

M/75 års jubilæum 

(Birthe Flindt Mikkelsen 50 år) 

(Birthe Rasmussen 25 år) 
 

Vi serverer en varm Buffet 

Vin, øl og vand, samt 

Kaffe med jubilæumslagkage 

Pris kr. 110,- pr. kuvert 

Tilmelding senest 5. april til Anne-Marie 

Mail. sunke1@privat.dk 

Tlf. 3036 7005 

 

 

Spejderdagen og Sct. Georgsdag 

Da Robert Baden-Powell startede spejderarbej-
det i England, gjorde han Sankt Georg til spejder-
nes forbillede ud fra hans uselviske handlinger.  

Verden over holdes dagen højtidelig blandt spej-
dere og gildebrødre, og dagen, der i Danmark 
kaldes Spejderdagen, benyttes til at aflægge eller 
gentage spejderløftet. 

https://da.scoutwiki.org/Sct._Georgsdag 

Opslagstavlen 

S t o r t  t i l l y k k e   

til Martin som fylder de 65,  

den 18. april 

50 års jubilæum: 

    Birthe Flindt Mikkelsen 23/4 

25 års jubilæum: 

Birthe Rasmussen 18/4 

 

mailto:solveig@joyzer.dk
mailto:2.nyk.f.gilde@gmail.com
mailto:sunke1@privat.dk
https://da.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
https://da.scoutwiki.org/Spejderbev%C3%A6gelsen
https://da.scoutwiki.org/Spejderbev%C3%A6gelsen
https://da.scoutwiki.org/England
https://da.scoutwiki.org/Spejder
https://da.scoutwiki.org/Spejder
https://da.scoutwiki.org/Sct._Georgs_Gilderne
https://da.scoutwiki.org/Spejderdagen
https://da.scoutwiki.org/Spejderl%C3%B8ftet
https://da.scoutwiki.org/Sct._Georgsdag
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Red. Annelis Jensen Maribovej 

4990 Sakskøbing 

Tlf.: 54 70 60 68 

Mail: akjensen@mail.dk 
 

 

At huske i April: 

05. Foredrag med Lars Simonsen 
23. Sct. Georgsdag for spejderne 

25. Sct. Georgsgildehal 

Og i Maj : 

Familietur – ikke datosat 

 

 
 

Referatet for gildeting er udsendt til samtlige gildemedlemmer og refereres der- 

for ikke i denne Lilje. 

Hilsen Annelis 

 

2000 km. i kano på Yukon floden. 

Den 5. april kl. 19.00 i festsalen på Saxenhøj skal vi opleve familien Oud Simon- 

sens fantastiske sejltur på Yukon floden gennem Alaskas vildmarker. 

Det har været store oplevelser – men også store strabadser, som den lille familie har 

været igennem. 

Et enigt gilderåd besluttede i januar, at billetterne i år skulle koste 80 kr., samt at kaf- 

fe/the og kage skulle koste 20 kr. - Ellers skulle aftenen køre efter samme koncept  

som sidste år med hensyntagen til de gjorte erfaringer. 

Forhåbentlig bakker hele gildet igen op om arrangementet, og som skrevet i re- 

feratet fra gildetinget, så kan man ringe til Lone på 42322525, hvis man vil give 

en hjælpende hånd. 

Vi kan i hvert fald glæde os til en spændende aften, så vær med til at sprede budska- 

bet blandt familie og venner, naboer og alle andre. 

Billetter bestilles på 52242235, og husk der er ”kun” 150 pladser. 

Gildehilsen Birgit. 

mailto:akjensen@mail.dk
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Sct. Georgsløb for spejderne. 

Søndag den 23. april er det Sct. Georgsdag. 
Naturgruppen og Gruppe 1 er sammen om dette arrangement for spejderne. 

Naturgruppen står for selve løbet, men selvfølgelig er der brug for endnu flere gilde- 

folk til at være poster. Gruppe 1 står for det kulinariske, hvilket vil sige uddeling af 

kage og saftevand, også her vil der være brug for praktisk hjælp. 

Det vil også være dejligt, hvis hver gruppe kunne levere en eller anden form for bra- 

depandekage. Gruppelederne må meget gerne ringe til Birgit herom på 52242235. 

Praktiske oplysninger: Dato: Den 23. april 2017. 

Mødetid: Kl. 9.15 – 12. 

Mødested: Spejderhytten, Birkevej. 

 

Lad os gamle spejdere møde talstærkt op på årets Sct. Georgsdag. 

 

Gildehilsen Naturgruppen og Gruppe 1. 
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SCT. 

GEORGSGILDE- 

HAL 
afholdes tirsdag den 25. 

april 2017 kl. 19.00 på 

Sakskøbing Rådhus i 

Byrådssalen. I 

gildehallen skal vi af- 

lægge vores gildeløfte 

samt høre Sct. 

Georgsbudskabet. Hanne Knudsen 
skal indsættes som gildets ny kansler. Efter gildehallen skal vi høre lidt om 

det gamle rådhus og de billeder, der hænger i byrådssalen. Af praktiske 

årsager afholdes efter- gildehallen på Saxenhus med kaffe og 2 pandekager 

pr. person til en pris af 

kr. 25. 
Gruppevis tilmelding til Anni på telefon 54705883 eller mail 

mmlak@mail.dk senest den 18. april 2017. 

På gruppe 2`s vegne – Anni 

 
Referat: 

SOCIALT SAMVÆR – ØLSMAGNING. 

Fredag den 3. marts 2017 kl. 18.00 på Saxenhus og som gruppe 4 

lovede blev det en festlig og hyggelig aften. 

Allerede fra start gik snakken rundt om bordene, og igen havde 

Karsten Knudsen været i køkkenet og fremtryllet en dejlig forret, 

rejer på snittet spidskål med dressing, mums kan stærkt anbefales, 

derefter blev der serveret Ølgryde, lige så lækkert, og hertil havde 

Brygmesteren medtaget sort guld øl, som skulle passe til retten. Stor 

tak til Karsten for den gode mad. Herefter trådte Brygmester 

Stephan Damm, fra måske Gedser-Bryghus til øl-smagningen, som 

bestod i at vi skulle smage på 8 forskellige øl fra næsten lige så mange 

forskellige bryggerier og ikke en øl under 5,7 %, så det var stærke øl. 

Stephan fortalte om bryggeprocessen og vi lærte en vigtig ting den 

aften, at alt øl over 5,2 %, sagtens kunne gemmes flere år ud over 

salgsdatoen. Vi blev godt nok hevet igennem mange smage og %, 

noget bedre end andet. Bagefter fik vi kaffe med hjemmebagte 

småkager til. Tak til gruppe 4 for en dejlig aften. 

På gruppe 2´s vegne - Jannie 
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